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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, hasil rancangan dan implementasi perancangan sistem tracking

analisa sampel MIT serta dokumen pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH

(Persero) Tbk, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Adanya perancangan sistem tracking analisa sampel MIT dapat memberikan

kemudahan kepada instansi yang terkait untuk melakukan pengolahan data

analisa sampel MIT

b. Sistem baru ini memungkinkan sistem yang lebih baik dari sistem yang

sebelumnya sehingga mempermudah pengolahan data pada Laboratorium

Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk, baik dalam hal pencatatan, maupun

proses analisa MIT hingga permintaan hasil analisa MIT dapat

terkomputerisasi dalam sistem ini.

c. Pengolahan data lebih cepat dan tepat ini sangat diperlukan oleh setiap

instansi/organisasi guna membantu dalam mencapai tujuan atau sasaran

organisasi.

d. Perancangan sistem tracking sampel analisa sampel MIT dibangun dengan

menggunakan pemograman php dan MY SQL.

e. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya komputerisasi pengolahan data

ini, jika digunakan di Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk

antara lain:

1) Dapat menghemat waktu dalam pencarian data dan pencatatan data.

2) Dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat dan akurat.

3) Tata letak dari program dan bentuk output diatur sedemikian rupa

sehingga mudah dimengerti, mudah dibaca dan dapat dilihat isinya

dengan cepat.
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5.2 Saran

Sehubungan dengan hal-hal yang terkait diatas, agar dapat meningkatkan

keberhasilan implementasi perancangan sistem tracking sampel analisa sampel

MIT pada Laboratorium Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk, maka langkah

yang diperlukan dalam membangun sistem komputerisasi ini sangatlah penting

untuk mempermudah pengolahan data dan tracking data, di masa sekarang dan

masa yang akan datang.

Oleh sebab itu ada beberapa saran agar program dapat berjalan lebih

efektif, antara lain:

a. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Laboratorium

Eksplorasi PT TIMAH (Persero) Tbk, maka disarankan untuk menggunakan

perancangan sistem tracking ini agar mengurangi keterlambatan pelaporan

hasil analisa dan dapat melakukan tracking/pemantaun terhadap analisa

sampel MIT.

b. Penginputan data harus teliti agar tingkat kesalahan data semakin rendah

dengan demikian transaksi yang dihasilkan sesuai yang diharapkan.

c. Diperlukan adanya pemback up data untuk mengantisipasi setiap keadaan

terburuk yang mungkin.

d. Perawatan hardware dan software harus dilakukan secara rutin dan berkala

agar aplikasi tetap terjaga dan tidak ada permasalahan untuk ke depannya.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan. Penulis

berharap sistem yang diusulkan ini dapat membantu dalam proses pengolahan dan

tracking sampel analisa MIT. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat

dan akurat.


